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VAPENVÅRD OCH SÄKERHET
Ett studiematerial om vapenvård och säkerhet i AIRSOFT
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Om Sveroks studiecirkelmallar
Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok har tagit
fram för att hjälpa dig som vill genomföra studiecirklar hos Studiefrämjandet.
Sverok är medlemsorganisation i Studiefrämjandet, som är ett av landets största
studieförbund och finns över hela landet. Studiefrämjandet har ett brett utbud
av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Inriktningen är främst natur, djur, miljö och kultur – framförallt ungdomskultur.
Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé om demokrati och delaktighet. Genom att stödja lärandet i föreningar, nätverk och organisationer
bidrar Studiefrämjandet till att utveckla och förnya det lokala förenings- och
kulturlivet. Konkret betyder det att studiecirklar kan få hjälp med studiematerial, lokaler, studieplaner och annat praktiskt.
När ni startar er första studiecirkel ska du ta kontakt med handläggarna på
Studiefrämjandet så berättar de mer. På Studiefrämjandets hemsida (studieframjandet.se) kan du välja kommun och hitta kontaktuppgifter till ditt
lokalkontor.
Mallen är upplagd så att du kan använda den som en steg-för-steg guide. Den
börjar med enkla och praktiska begrepp följda av råd och tips inför varje
cirkelträff. Här finns också praktisk information som kan vara bra att ha i
kontakterna med Studiefrämjandet.
Tänk på att folkbildning genom studiecirklar är något man gör tillsammans.
Se mallen som en guide och ett stöd, men diskutera alltid tillsammans med de
andra deltagarna, och med er kontaktperson, om hur ni kan använda den. På
så vis kan ni utforma en egen cirkel, som handlar om just det som ni tycker
är viktigt.

SYMBOLFÖRKLARING
Sveroks studiecirklar är graderade efter hur författarna har
bedömt ledarens förkunskapskrav. Givetvis bedömer du
själv hur cirkeln passar just dig.
Nybörjare, cirkelmallen kan användas av alla.
Invigd, cirkelmallen är för dig som redan har ett
intresse och vill utveckla detta.
Veteran, cirkelmallen riktar sig till dig som är
erfaren och vill fortsätta att fördjupa dig inom ett
speciellt område.

Detta material är framtaget i samarbete med GR Utbildning • Pedagogiskt Centrum.
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CIRKELNS LÄNGD OCH OMFATTNING

Ni kan antingen använda materialet som det är
med 5 träffar, eller utöka antalet träffar till fler om
ni vill avsätta mer tid för ett ämne.
Den här cirkeln innehåller 5 träffar.
Den här cirkeln innehåller _____ träffar.

10 CIRKELTRÄFF 5: VAD HAR VI LÄRT OSS?
11 CIRKELADMINISTRATION
12 BLANKETT: CIRKELLEDARUPPGIFTER
13 BLANKETT: DELTAGARLISTA
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Varje cirkelträff är planerad till 3 studietimmar
om 45 minuter, så varje träff är 2 timmar och 15
minuter. Även detta kan ni välja själv. Det viktiga
är att ni totalt har minst 9 studietimmar och att
varje träff är minst 45 minuter lång. Prata med
handläggaren.
Varje träff är 3 studietimmar.
Varje träff är _____ studietimmar.

Detta är endast för er planering, ni kan ändra
antalet träffar och timmar under cirkelns genomförande.

Omslagsbild: Sveroks bildbank

Vapenvård och säkerhet
Förberedelser för cirkelledaren

FÖRBEREDELSER FÖR
CIRKELLEDAREN
• Varje ny cirkel ska anmäla en cirkelledare till den
kontaktperson som ni får på Studiefrämjandets
kontor.
• Cirkelledaren blir erbjuden att gå Studiefrämjandets ledarutbildningar i fyra steg, som förkortas
L1-L4. Utbildningarna är kostnadsfria och ger dig
en mängd bra verktyg för att leda cirkeln, t ex när
de gäller pedagogik och gruppmetodik.
Som cirkelledare är det viktigt att ha en bra
uppfattning om vilka säkerhetshjälpmedel och
vilket säkerhetstänk som finns i Sverige.
Information om airsoft och om hur andra utövare
tänker får du på Sveriges största airsoftcommunity: www.airsoftsverige.com
Det finns också ett antal lagar som reglerar
användandet av airsoftvapen. Dessa lagar ligger
under vapenlagen och går att läsa här: www.
notisum.se/rnp/SLS/LAG/19960067.htm

Checklista för att
komma igång:
3, max 12
Samlat en grupp på minst
deltagare
ppen
Utsett en cirkelledare i gru
Pratat med handläggare på
cirkeln
Studiefrämjandet om studie
a
Diskuterat hur ni vill använd
n.
alle
elm
cirk
studie

dare
Blivit godkänd som cirkelle
ett och fått
Lämnat en anmälningsblank
en närvarolista

Utöver detta har Sverok ett bra material om
airsoft: www.sverok.se/spelhobbyn/airsoft
För att läsa på om hur airsoftvapen fungerar rent
maskinellt rekommenderas följande sida: www.
mechbox.com. På Mechbox.com går det att läsa
om en hel del andra funktioner och principer
inom airsoft-teknologi. Framför allt är det en bra
sida för att lära sig montera isär vapen, något som
berörs i cirkelträff 3.
En annan populär sida där hobbyister diskuterar
och ger tips är: www.airsoftmechanics.com

Sveroks studiecirkelmallar
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Vapenvård och säkerhet
Översikt av cirkeln

ÖVERSIKT AV CIRKELN
I den här studiecirkeln får nybörjare och entusiaster lära sig mer om det fundamentala i säkerhet
och vapenvård för airsoft.
Cirkeln kommer att bestå av 5 träffar som berör
olika delar av airsofthobbyn, däribland säkerhet,
hur ett airsoftvapen fungerar, vapenvård och
hantering av vapen.

Till träff 2 och 4 bör deltagarna ha med sig
verktyg för att kunna göra enklare ingrepp i ett
airsoftvapen. Då man med fördel kommer att
kunna visa filmer från internet så är en bärbar
dator med internetuppkoppling att föredra, och
till den en större tv eller en projektor om sådan
finns tillgängligt.
Det finns flera sätt att få tag i vapen och utrustning att förevisa på. VästSvenska Airsoft-

Efter denna studiecirkel är förhoppningen att
deltagarna ska ha fått en bättre uppfattning om
säkerhet inom airsoft och en god inblick i att
underhålla sitt airsoftvapen.

Förbundet, som är en Sverokförening, har vapen
till utlåning. Dem når man på www.VSAF.se. Det
finns även vapen att låna från AirsoftStockholm i
skrivandets stund.

Vi kommer också att beröra visst praktiskt
handhavande av airsoftvapen och cirkeln innehåller även ett par moment där det ingår skötsel
av externa och interna detaljer på vapnen.

Enklast är att kolla med lokala airsoftföreningar
eller på www.airsoftsverige.com om det finns
någon i närområdet som kan låna ut utrustning
till en studiecirkel. Det brukar sällan vara ett
problem.

Studiematerial

För att ordentligt kunna jobba med studiecirkeln
behövs tillgång till minst 2-3 vapen.
Det är även viktigt att ha med sig ett antal av de
skyddsutrustningar som krävs för att spela airsoft:
skyddsglas, skyddsmasker, tandskydd, handskar,
halsduk eller balaklava, ett eller två batterier,
batteriladdare.

Att tänka på som deltagare

Cirkeln kräver inga förberedelser. Däremot bör
man tänka på att om en deltagare tar med sig
eget material eller vapen så är det viktigt med
diskret och säker transport. Dölj vapnet ordentligt
till och från cirkeln och undvik på det sättet att
omgivningen störs.
Det är alltid bra om deltagare redan innan cirkeln
varit inne och tittat på de webbsidor som rekommenderas i studiecirkeln för att bättre skaffa sig
en uppfattning om de olika delarna.

Sveroks studiecirkelmallar
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Vapenvård och säkerhet
Cirkelträff 1: Säkerhet inom Airsoft

CIRKELTRÄFF 1:
SÄKERHET INOM AIRSOFT
Det finns ett antal saker som är viktiga att tänka
på när det gäller säkerhet och airsoft. Det är för
det första den personliga säkerheten, vad jag kan
göra som spelare och vad jag förväntar mig att
andra spelare tänker på. För det andra bör man
tänka igenom säkerhetsutrustning och säkerhet
utanför spelområdet.

Inför träffen

Det kan vara bra för nybörjare eller oerfarna att
veta vilken faktisk skada ett airsoftvapen kan
göra. Det finns många sätt att visa airsoftvapnens
effekt.
Ta med till cirkeltillfället en läskburk i aluminium
samt några hårdkokta ägg. Glöm inte heller att ta
med säkerhetsutrustning som normalt används på
spelområdena.

Säkerhetsutrustning

Diskutera varför det är viktigt att ha säkerhetsutrustning. Besvara frågor som: Vad kan gå fel?
Vad för skador kan man få om man ignorerar eller
slarvar med säkerhetsutrustningen? Demonstrera
farorna genom att skjuta på äggen och låt dem
symbolisera ögon. Använd läskburken och visa att
ett vapen kan skjuta genom en burk utan problem. Vilka tankar och reflektioner väcker detta?

mellan hemmet och spelområdet. Vad kan gå
fel? Vad kan konsekvenserna bli? Hur bör man
göra? Upprätta sedan en gemensam checklista och
handlingsplan för säkerhet till och från spel.

Säkerhet på plan

En viktig aspekt i airsoft är utgångshastigheten
på vapnen. Det finns termer som trim, trimregler
och vedertagen standard. Diskutera vad det är
som gäller. Exempelvis är en vanlig standard 100
m/sek. i CQB (Close Quarters Battle) och 120
m/sek. i skogen. Diskutera varför det är så. Vad
brukar man använda för regler där ni spelar?
Diskutera sedan olika trimregler och vad som ligger till grund för dem. Prova igen med läskburken
för att se vilket avstånd och trim som ger vilken
effekt.
Låt alla individuellt använda post-it-lappar och
besvara frågan: ”Hur kan ett vapen hanteras
säkert på planen?”. Låt sedan alla redovisa en
post-it-lapp i taget. Utgå från de olika tankarna
och sammanställ ett dokument över hur vapen ska
hanteras under spel.
Det här har träffen handlat om:
Träffen har handlat om vilka säkerhetsrisker som
finns inom airsoft och hur man undviker dessa
i den mån det är möjligt. Vidare har gruppen
arbetat med att göra spelet så säkert som möjligt
för sig själva och sina medspelare.

Diskutera olika säkerhetsutrustningar och prata
om fördelar och nackdelar med dem.
Låt alla deltagare få känna och testa de olika
säkerhetsutrustningar som finns med på cirkeln.

Säkerhet till och från spel

Något som ofta missas är hur man färdas med
sina airsoftvapen och utrustning till och från spel.
Diskutera skälen till att ordentligt packa ner sina
vapen och sin utrustning när man är på resa

Sveroks studiecirkelmallar
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Vapenvård och säkerhet
Cirkelträff 2: Grunderna i airsoftvapen

CIRKELTRÄFF 2:
GRUNDERNA I
AIRSOFTVAPEN
Den här träffen behandlar grundmekaniken i ett
airsoftvapen, det vill säga vilka delar som direkt
kan påverka vapnets funktion. Deltagarna genomför också en enkel funktionskontroll.

Inför träffen

Till denna cirkelträff ska deltagarna ha skaffat
sig en uppfattning om hur de yttre delarna på ett
airsoftvapen ser ut och fungerar. Alla vapen ser
olika ut, men grundfunktionen är densamma.
Det finns bra filmer på You tube som beskriver
funktionerna, exempelvis:
youtu.be/ZC-r6Gg6jhg

matar som det ska och att skottet går rakt.
A, diskutera fram olika sätt att göra en funktionskontroll. Låt alla komma på och redovisa
minst en metod som fungerar bra. B, brainstorma
fram vanliga problem som kan upptäckas i
funktionskontrollen. Skriv gärna upp dessa på
post-it-lappar, en lapp för varje problem. Exempelvis: ”Det kommer inte någon boll ur vapnet”
eller ”motorn snurrar inte”. C, kom gemensamt
fram till lösningar på varje problem. Alla lappar
ska besvaras.

Airsoftvapnet i sin helhet

I momentet går deltagarna igenom de yttre
funktionerna på ett airsoftvapen. Här ingår det
framför allt att undersöka sitt vapen, lära sig var
man sätter i batteri och var man stoppar i magasin
med mera. Deltagarna utför momentet två och
två så att de kan diskutera tillvägagångssättet och
lärdomar. Momentet bör inte ta så lång tid men
skapar en grundförståelse och förtrogenhet med
vapnet.
Efter det här momentet ska alla deltagarna kunna
besvara följande:
1) Beskriv ett vapens yttre funktioner.
2) Var sätter man i batteriet?
3) Hur laddar man magasinet?

Enkel funktionskontroll

Det här momentet är något som genomförs i
princip varje gång som utövare åker på spel och
går ut på spelområdet. Det handlar om en enkel
funktionskontroll som säkerställer att vapnet
fungerar som det ska, att det skjuter korrekt,

Hop-up

Hop-up är en funktion som finns i de flesta
airsoftvapen och ger lite extra räckvidd. I det
här momentet ska deltagarna undersöka hopupfunktionen. Visa filmen på följande länk och
diskutera:
youtu.be/0XfF9itDss0
Diskussionsfrågor:
1)
2)
3)
4)

Vad är en hop-up?
Vad ska man med en hop-up till?
Hur fungerar den?
Hur ställer jag en hop-up?

Det här har träffen handlat om:
Deltagarna ska ha fått en känsla för airsoftvapnet
och förstått dess mest basala funktion.

Sveroks studiecirkelmallar
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Vapenvård och säkerhet
Cirkelträff 3: Planer och strategier

CIRKELTRÄFF 3: PLANER
OCH STRATEGIER
Ett antal yttre faktorer kan påverka ett airsoftvapens funktion negativt. Den här träffen handlar
om vilka de kan vara och vad man kan göra för att
undvika dem.

Inför träffen

Till denna träff är det bra att ta med sig ett antal
olika sorters kulor och lite olika batterier av
olika sorter och former. Deltagarna ska också
förbereda sig genom att gå in och läsa en del om:

följande frågeställningar:
1) Vad är viktigt att tänka på när val av bollar
görs?
2) Vad är det för skillnad mellan olika vikter på
bollar?
3) Om bollen som används inte är jämn, vad
kan det ha för betydelse?
4) Varför är det bra att undvika att återanvända
bollar?

Batterier: airsoftsverige.com/V6/viewtopic.
php?f=292&t=119896
Boll: www.airsoftmechanics.com/home/
content/view/19/29

Väder

Diskutera olika väderlek och vädrets inverkan på
ett vapen.
Diskussionsfrågor:
1) Vilka skador kan olika väderlek orsaka på
vapnen?
2) Kan snö och kallt väder ge effekter på
vapnets prestanda? Hur hanterar man det?
3) Vilken del av vapnet kan behöva extra vård
och tillsyn när spel har genomförts i regn
eller snö?
Slutligen, upprätta en gemensam checklista över
vad som är viktigt att tänka på gällande väder.

Ammunitionen – Bollar

Det finns en uppsjö av olika sorters 6mm boll
som används i vapnen. Vissa bollar är bättre än
andra och vissa vapen passar bättre ihop med en
viss typ av bollar.
Gå igenom deltagarnas erfarenhet av bollar.
Dokumentera deltagarnas tankar och utgå från

Batterier

Precis som för boll finns det en uppsjö av olika
batterier att välja på i airsoft, exempelvis NiCad
och Lipol. Diskutera fördelarna med olika
batterier och hur batterierna vårdas bäst.
Låt sedan grupperna göra två listor med tankar
som utgår ifrån hantering av batterier. Rubrikerna
ska vara “Batterier – Vad är viktigt att tänka på?”
och “Batterierna – Gör inte så här!”.
Det här har träffen handlat om:
Efter denna träff är det meningen att deltagarna
ska ha berört hur väder påverkar vapen och
utrustning samt fört diskussioner gällande
erfarenhet av ammunition och batterier.

Sveroks studiecirkelmallar
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Vapenvård och säkerhet
Cirkelträff 4: Vapenvård

CIRKELTRÄFF 4:
VAPENVÅRD
Cirkelträff 4 handlar om hur deltagarna vårdar
sitt vapen. Ett väl omhändertaget vapen gör att
vapnet behåller en god prestanda och får ökad
livslängd.

Inför träffen

Deltagarna ska gå in och titta på mechbox.com
för att skaffa sig en bra uppfatting om hur man
monterar isär vapen.
Om man ska montera isär vapen som en del av
cirkeln bör man ta med verktyg för ändamålet.
Intressanta filmer finns på You tube.
Hur man smörjer in vapen:
youtu.be/GV4VnpfLTHw
Hur man smörjer in mechboxen och underhåller
den: mechbox.com/mechbox/v2-mechboxspring-upgrade.html

Vård efter varje spel

Det första momentet inriktar sig på den viktiga
vapenvården efter spel. Låt deltagarna två och två
diskutera följande frågor:
1) Varför ska man tömma magasinen mellan
spelen?
2) Behöver man torka ur pipan? Behövs det
efter varje spel? Varför?
3) Varför ska man ta ut batteriet mellan spel?
4) Vad är ett vanligt misstag när det gäller
vårdande av vapen?
Redovisa svaren och diskutera sedan i helgrupp.

Regelbunden kontroll

Regelbundna kontroller är ett viktigt inslag för
att upprätthålla en god kvalitet och prestanda hos
vapnet.

Diskutera och besvara i helgrupp följande frågor:
1) Vilka regelbundna kontroller bör man göra?
2) Vad ingår i en kontroll?
3) Kan man smörja vapnet på utsatta delar
för att öka dess livslängd? Vad är viktigt att
tänka?
4) Vad för verktyg följer med när man köper
vapen och vad bör man köpa till?

Genomgående kontroll

Genomgående kontroller är ofta mer tidskrävande
och omfattande, men viktiga att genomföra då
och då. Använd länkarna och filmerna (inför
träffen) och diskutera dess innehåll:
När lämpar det sig att gå djupare in i vapnet
för att göra vård?
Vad bör man tänka på i form av smörjning?
Det här har träffen handlat om:
Att tillsammans skapa sig en djupare inblick i
vapnets mekanik och hur man med enkla medel
kan förlänga vapnens livslängd. Till nästa tillfälle
är det bra om alla deltagare utifrån diskussionerna
och egna reflektioner har genomfört kontroller på
sina vapen.

Sveroks studiecirkelmallar
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Vapenvård och säkerhet
Cirkelträff 5: Vad har vi lärt oss?

CIRKELTRÄFF 5: VAD HAR
VI LÄRT OSS?
Det här är den sista träffen och ni sammanfattar
vad ni lärt er och hur ni vill gå vidare.

Inför träffen

Gå igenom de anteckningar du tagit på andra
möten och det som ni tillsammans har författat.
Är det någon som saknar något är det bra om
gruppen eller cirkelledaren samordnar så att alla
har tillgång till allt material.

Det här har träffen handlat om:
Det sista cirkeltillfället har summerat hela
studiecirkeln. Deltagarna har lärt sig om airsoft
och hur de blir säkrare med sina vapen och
utrustning. Gruppen har också fått möjlighet att
börja fundera på nya områden inom airsoft att
lära sig mer om.

Lärde ni er olika saker?

I den här studiecirkeln har deltagarna lärt sig
av varandras erfarenheter och antagligen har de
fastnat vid olika saker som har varit viktiga.
Samla hela gruppen och låt varje deltagare berätta
om tre saker de tycker de har lärt sig i cirkeln, och
en sak de skulle vilja lära sig mer av. Valen ska
gärnas motiveras kortfattat. Det är okej att säga
samma saker som andra har sagt.

Nästa steg –
Vad vill vi lära oss mer om?

Nu har gruppen skaffat sig grundläggande
kunskap om airsoft och vapen. Nästa övning går
ut på att fundera över vad gruppen vill lära sig
mer om inom airsoft. Låt alla skriva tre lappar
i hemlighet med något område som skulle vara
intressant att fördjupa sig i. Låt sedan någon
läsa upp alternativen utan att berätta vem det är
som skrivit lappen. Därefter får alla rösta på tre
alternativ. De alternativ som har fått flest röster
kan vara förslag på innehåll i en ny studiecirkel.
I det här materialet finns ytterligare förslag på nya
studiecirklar.
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Vapenvård och säkerhet
Cirkeladministration

CIRKELADMINISTRATION
Innan cirkeln börjar

Tar du hjälp av det här studiematerialet har du
redan mycket färdiggjort. När cirkeln ska börja
kan du t ex använda anmälningsblanketten som
finns här. Den kan lämnas in till kontaktpersonen
på Studiefrämjandet. I materialet finns också
förslag på studieplan och ett färdigt upplägg. Låt
dig inspireras att skapa en egen studieplan som
passar er grupp.

cirkelledare utses som då ansvarar för att fylla i
listan.

När cirkeln är slut

Samla in och diskutera vid sista tillfället hur
cirkeln har fungerat. Vad som gått bra och vad
kan förbättras? Skriv gärna i rutan nedan efter att
ha diskuterat.

Under cirkeln

Som cirkelledare ansvarar du för att gruppen
följer de regler som finns och för kontakterna med Studiefrämjandet. Du ser t ex till
att närvarolistan – som betraktas som juridisk
handling – lämnas in påskriven i rätt tid och att
en bara innehåller korrekta uppgifter. Om du är
frånvarande någon gång måste en vikarierande

Vad har ni lärt er av cirkeln och varför?

PLUS

Vad skulle ni göra annorlunda till nästa gång och varför?

MINUS

Gjorde ni någon upptäckt under cirkeln som ni inte hade räknat med?

INTRESSANT

Sveroks studiecirkelmallar
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ATT VARA CIRKELLEDARE
I STUDIEFRÄMJANDET
I en studiecirkel har alla deltagare ett medansvar,
men cirkelledaren har ett särskilt ansvar för
gruppen. Din roll är att utveckla och hålla ihop
arbetet under cirkeln. Det är du som hjälper alla
deltagarna att komma till tals och det är du som
kan inspirera till nya infallsvinklar om ni har kör
fast. Du ser också till att deltagarna hela tiden
har inflytande över innehållet och över arbetets
organisation under cirkelns gång.
I en studiecirkel är allas kunskap, erfarenheter
och intressen lika värda. Det är deltagarna i
cirkeln som gemensamt bestämmer vad cirkeln
ska handla om. Starta därför med att prata om
vad var och en vill få ut av cirkeln. Sedan kan ni
komma överrens om ett gemensamt mål. Även
om Cirkelns huvudämne är givet kan det finnas
flera sätt att lägga upp innehållet.

STUDIEFRÄMJANDETS
ROLL
Innan cirkeln startar får du ett introduktionssamtal med din kontaktperson på Studiefrämjandet.
Samtalet ger dig möjlighet att sätta dig in i
folkbildningens pedagogik, orientera dig om
Studiefrämjandet och få svar på dina frågor.
I samband med introduktionen får du också en
inbjudan att delta i våra ledarutbildningar. Ta vara
på den chansen! De kunskaper du får har du nytta
av inte bara som cirkelledare utan även i andra
sammanhang när du fungerar som ledare eller
ingår i en grupp som ska uträtta något tillsammans.
Studiefrämjandets roll är också att hjälpa dig med
administration en av cirkeln och erbjuda en lokal
om så behövs.
Som cirkelledare får du också en gratisprenumeration på Studiefrämjandets tidning Cirkeln, där du
kan läsa mer om vad som pågår i Studiefrämjandets regi.
Tveka aldrig att vända dig till din kontaktperson
om du behöver stöd och hjälp eller får problem
i cirkeln. En av Studiefrämjandets viktigaste
uppgifter är att fungera som ditt bollplank!
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Vapenvård och säkerhet
Cirkelvarianter

CIRKELVARIANTER
Du kan givetvis genomföra den här cirkeln precis
som den är beskriven i mallen, men en viktig del
av Studiefrämjandets folkbildning är tanken om
att man lär sig av varandra och själv är med och
påverkar.
Det enklaste sättet att själv variera cirkeln är att
göra den längre eller kortare. Längden bestämmer
ni själva, så länge det är minst 9 studietimmar
totalt och minst 1 studietimme per tillfälle.
På det här sättet kan ni anpassa cirkeln till gruppens behov. Ni kan till exempel välja att vid två
tillfällen jobba med vissa moment därför att ni
tycker att de är mer intressanta. Alternativt kan
ni återkomma till ett moment som ni har varit
igenom. Kanske vill ni prova samma moment
som ni redan gjort, fast ändra förutsättningarna.

Vård av vapen

All form av kringutrustning till vapen behöver en
viss del kärlek. I studiecirkeln kan man gå in på
hur man väljer sikten som passar just en själv, och
hur man tar hand om den delen av utrustningen.
En annan vapendel som man kan välja att
fokusera på är magasinen. De kommer förr eller
senare behöva vård och omsorg. Efter några spel
blir de lätt fyllda med smuts.
Det finns även en uppsjö av elektronik som man
kan använda till bössan. Och en hel del att tänka
på när det gäller dessa, exempelvis om man vill
använda lampor eller laser. Tala då gärna om hur
viktigt det är att vara försiktig med de allt starkare
lasersikten som finns på marknaden, samt hur
man vårdar och sköter sina lampor och skyddar
dem mot förlupna kulor.

På de här sidorna får du några tips av cirkelskaparen om hur man lätt kan göra varianter av just
den här cirkeln.

Utrustning – Världen bortom
vapnen

Kringutrustning är minst lika viktigt i airsoften
som vapnen. Man kan diskutera hur man bäst
vårdar utrustningen, vilken utrustning man
behöver för att bli en mer effektiv airsoftspelare
och vilken utrustning man behöver för att likna
ett existerande förband.

Vård av kringutrustning.

En variant är att gå djupare in på hur man
vårdar sin utrustning. Hur ska man vårda sin
skyddsutrustning? Vad finns det för taktisk utrustning? Hur vårdar man den bäst? Vilka uniformer
ska man ha och vilken slags vård behöver de ha?
Den här typen av frågor lämpar sig väl att gå in
närmare på i en studiecirkel.

Sveroks studiecirkelmallar
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Vapenvård och säkerhet
Cirkelvarianter

Spelformer – Söndagsspel eller
militär simulation

När man spelat för hundrade gången på sin
lokala bana och kan den utan och innan, blir
utmaningen också mindre. Då finns det en hel
värld av spelupplägg där ute. Avsätt tid att prata
om olika spelformer, scenariospel, milsim m.m.
Hur kan man arrangera dessa? Vad behöver man
t.ex. tänka på när man som spelare åker på ett
milsimspel?

Arrangera

En del känner efter att ha spelat ett tag att de vill
skapa sina egna spel. Vare sig det är ett vanligt
söndagsspel eller ett stort milsim med fler än
100 deltagare så finns det en helt ny värld att
lära sig om. Att arrangera är en utmaning och
tidskrävande, men det finns många sätt att göra
det på.

Text: Viktor Malmberg
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SVEROK ÄR SVERIGES STÖRSTA UNGDOMSFÖRBUND. 120 000 MEDLEMMAR I 950
FÖRENINGAR ÖVER HELA LANDET SAMLAR,
UTVECKLAR OCH SPRIDER SPELHOBBYN. I
SVEROK STARTAR OCH DRIVER UNGDOMAR
SINA EGNA FÖRENINGAR PÅ EGNA
VILLKOR OCH SKAPAR VERKSAMHET
TILLSAMMANS. ROLLSPEL, LAJV,
BRÄDSPEL, FIGURSPEL, E-SPORT
OCH LAN UTGÖR DE HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETERNA
BLAND MÅNGA ANDRA.

